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Recursos de Informagoes sobre Seguranga On-line

Para obter dicas para ajuda-lo a usar o computador com seguranga, acesse:

http://www.lenovo.com/safety

Para obter dicas para ajuda-lo a usar o computador com seguranga, acesse:

http: / /www.lenovo.com/safety

Pour obtenir des astuces pour utiliser votre ordinateur en toute securite, consultez le site :

http://www.lenovo.com/safety

Tipps zum sicheren Umgang mit dem Computer finden Sie unter:

http: / /www.lenovo.com/safety

Per suggerimenti su un utilizzo sicuro del computer, visitare il sito all'indirizzo:

http: / /www.lenovo.com/safety

Para obtener consejos sobre como utilizar el sistema de forma segura, vaya a:

http://www.lenovo.com/safety

Informacie o bezpecnom pouzivani pocitaca najdete na webovej stranke:

http://www.lenovo.com/safety

Bilgisayarmizi guvenle kullanmamza ili§kin ipuglari igin lutfen agagidaki adrese bakin:

http://www.lenovo.com/safety

Rady, jak bezpecne pouzivat pocitac, najdete na webove adrese:

http://www.lenovo.com/safety

T'P-\i7s^X<tdt^o
http://www.lenovo.com/safety

http://www.lenovo .com/safety

http://www. lenovo.com/safety
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Capi'tulo 1. Sobre o ThinkPad USB Port Replicator with Digital

Video

Este capitulo contem a descricjao do produto e os requisitos do sistema do ThinkPad® USB Port Replicator

with Digital Video (daqui em diante, chamado de replicador de porta).

Descrigao do Produto

O ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video e um modulo de expansao movel que permite

conexao facil do computador notebook a varios dispositivos, como um monitor ou uma impressora USB
(Universal Serial Bus). Isto e, e possivel configurar a area de trabalho conectando o computador notebook

ao replicador de porta com o cabo USB fornecido, conectando varios dispositivos ao replicador de porta e

configurando o replicador de porta no computador notebook e, em seguida, voce estara pronto para usar

os varios dispositivos cada vez que conectar o computador notebook ao replicador de porta.

O pacote do opcional inclui:

• ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video

• Adaptador de energia AC
• Cabo USB

• Adaptador DVI-I to VGA (Digital Visual Interface -Integrada ao adaptador Video Graphics Array)

• Software and User Guide CD
• Guia de Instalagdo Rdpida do ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video

Entre em contato com o local de compra se algum item estiver faltando ou danificado. Certifique-se de

guardar o comprovante de compra e o material de embalagem. Eles podem ser necessarios para a

solicitagao do servigo de garantia.
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Localizando os Controles

A figura a seguir mostra os locais de controles no replicador de porta.

Q Indicador de energia e conexao Quando o indicador de energia e conexao esta ativado em:

• Ambar: o replicador de porta esta conectado com exito ao adaptador de

energia AC.

• Verde: o replicador de porta esta conectado com exito ao computador

notebook.

Q Modo de Extensao do indicador

de exibigao

|§J Modo de espelho do indicador

de exibigao

Q Botao do comutador do modo
de exibigao

H Conector do microfone

Q Conector do tone de ouvido

Q Conector USB

Q Conectores USB (4)

Cl Conector Ethernet

10 Conector de saida de video

DVI-I

HI Conector de receptaculo USB
B

m DC no conector

Indica que o modo de Extensao esta ativado. Para obter mais informagoes sobre

como usar o modo de Extensao, consulte "Modo de Extensao" na pagina 9.

Indica que o modo de Espelho esta ativado. Para obter mais informagoes sobre

como usar o modo de Espelho, consulte "Modo Espelho" na pagina 10.

Pressione o botao para alternar entre o modo de Extensao e o modo de Espelho.

Usado para conectar um microfone.

Usado para conectar alto-falantes ou tones de ouvido.

Usado para conectar um dispositivo USB (USB 1.0, USB 1.1 USB 2.0

compativeis).

Usado para conectar dispositivos USB (USB 1.0, USB 1.1 e USB 2.0 compativeis).

Usado para conectar um cabo da Rede Local (LAN). O conector Ethernet

fornece a velocidade ate 10 Mbps / 100 Mbps.

Usado para conectar um monitor externo com um cabo DVI. Tambem e possivel

conectar o adaptador DVI-I to VGA ao conector de saida de video DVI-I e

conectar o monitor externo com cabo VGA ao adaptador DVI-I to VGA.
Usado para conectar um computador notebook.

Usado para conectar o adaptador de energia AC.

Requisitos do Sistema

Para usar o replicador de porta, o computador deve atender aos seguintes requisitos do sistema:

• Sistema operacional Microsoft® Windows® XP, Microsoft Windows Vista® ou Microsoft Windows 7

• Minimo de 512 MB de memoria para o sistema operacional Windows XP
• Minimo de 1 GB de memoria para os sistemas operacionais Windows Vista e Windows 7

• Microprocessador Intel® Pentium® 4 ou posterior

• Unidade de CD ou DVD
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Minimo de 10 MB de espago livre em disco na unidade de disco rigido

Um conector USB 2.0 disponivel
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Capi'tulo 2. Instalando o ThinkPad USB Port Replicator with
Digital Video

Este capitulo fornece informagoes sobre como conectar o replicador de porta ao computador notebook e

como instalar e desinstalar o driver de dispositivo.

Conectando o replicador de porta ao computador notebook

Esta se^ao fornece instrugoes sobre como conectar o replicador de porta ao computador notebook com o

adaptador de energia de corrente alternada e o cabo USB fornecidos.

Para conectar o replicador de porta ao computador notebook, proceda da seguinte maneira:

1 . Conecte o conector DC do adaptador de energia de corrente alternada ao replicador de porta.

2. Conecte o plugue de energia do adaptador de energia de corrente alternada a tomada da parede. O
indicador de energia e de conexao esta ativado e na cor ambar.

Nota: Certifique-se de conectar corretamente o replicador de porta ao adaptador de energia de

corrente alternada. Se o replicador de porta nao estiver ativado, nao sera possivel usa-lo.

3. Conecte o plugue USB B do cabo USB ao conector de receptaculo USB B no replicador de porta.

4. Conecte o plugue USB A do cabo USB a um conector USB disponivel no computador notebook. O
indicador de energia e de conexao fica verde.

Nota: O replicador de porta nao liga o computador notebook quando ele esta conectado.

Instalando o Driver de Dispositivo em Sistemas Operacionais Windows

Apos ter conectado o replicador de porta ao computador notebook, sera possivel instalar o driver de

dispositivo no Software and User Guide CD.
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Para instalar o driver de dispositivo no sistema operacional Windows XP, Windows Vista ou Windows 7,

proceda da seguinte maneira:

1 . Salve qualquer documento aberto e saia de todos os aplicativos.

2. Insira o Software and User Guide CD e proceda de uma das seguintes maneiras:

• Se o CD iniciar automaticamente, va para a etapa 3.

• Se a janela de reprodugao automatica abrir, clique em Run start.bat. Em seguida, va para a etapa 3.

• Se o CD nao iniciar automaticamente, va para Meu Computador ou Computador, procure a

unidade de CD/DVD e clique duas vezes em Start.bat.

3. No prompt de mensagem de aviso do Internet Explorer®, clique em Sim para permitir que o CD
execute o conteudo ativo.

4. Selecione seu idioma.

5. No lado esquerdo da janela, clique em Software.

6. Siga as instrugoes na tela.

7. Reinicie seu computador depois da mensagem de conclusao. O sistema identificara e configurara

automaticamente o replicador de porta. A funcjao de saida de video do replicador de porta sera

ativada automaticamente depois que a configuragao for concluida.

Desinstalando o Driver de Dispositivo de Sistemas Operacionais

Windows

Esta segao fomece instrucbes para desinstalagao do driver de dispositivo do sistema operacional

Windows XP, Windows Vista ou Windows 7.

Para desinstalar o driver de dispositivo, proceda da seguinte maneira:

1 . Saia de todos os aplicativos que usam o replicador de porta.

2. Clique em Iniciar -> Programas ou Todos os Programas -» ThinkPad USB Port Replicator with Digital

Video * Desinstalar o ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video.

3. Clique em Avancar e siga as instrucbes na tela do computador para desinstalar o driver de

dispositivo.

4. Reinicie o computador se for necessario.
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Capi'tulo 3. Usando o ThinkPad USB Port Replicator with
Digital Video

Esta capitulo fomece informa^oes sobre como usar os conectores de audio, os conectores USB, o conector

de saida de video DVI-I, o adaptador DVI-I to VGA e o conector Ethernet no replicador de porta.

E possivel conectar dispositivos aos conectores apropriados no replicador de porta enquanto o

computador notebook estiver ligado. Normalmente demora varios segundos para que o computador

notebook reconhe^a o novo dispositivo.

Usando os Conectores de Audio

Os conectores de audio no replicador de porta consistem em um conector de microfone (vermelho) e em
um conector de tone de ouvido (verde).

Para usar os conectores de audio no replicador de porta, proceda da seguinte maneira:

1 . Conecte o microfone ao conector de microfone no replicador de porta.

2. Conecte os fones de ouvido ou os alto-falantes ao conector de fone de ouvido no replicador de porta.

Nota: Os conectores de audio no replicador de porta sao ativados automaticamente quando o replicador

de porta for conectado e o driver de dispositivo for instalado com exito. No entanto, se voce nao

puder ouvir nada nos fones de ouvido ou nos alto-falantes conectados aos conectores de audio no

replicador de porta, podera ativar manualmente os conectores de audio no replicador de porta.

Consulte o "Ativando os Conectores de Audio Manualmente" na pagina 11.

Usando os Conectores USB 2.0

Conecte um dispositivo USB a qualquer um dos cinco conectores USB no replicador de porta com um
cabo USB.

Quando o dispositivo estiver conectado corretamente ao conector USB no replicador de porta, um janela

de informagoes sera exibida na area de notificacQo da barra de tarefas na tela do computador, indicando

que o dispositivo USB foi conectado ao sistema.

Usando o Conector de Saida de Video DVI-I

Conecte o cabo DVI de um monitor externo ao conector de saida de video DVI-I no replicador de porta.

Nao e necessario desconectar o replicador de porta do computador notebook cada vez que conectar o

monitor DVI ao conector de saida de video DVI-I no replicador de porta.
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Usando o Adaptador DVI-I to VGA
O replicador de porta inclui um adaptador DVI-I to VGA, que suporta uma conexao a um monitor

extemo com um conector VGA.

Para usar o adaptador DVI-I to VGA, proceda da seguinte maneira:

1 . Conecte o adaptador DVI-I to VGA ao conector de saida de video DVI-I no replicador de porta.

2. Aperte os dois parafusos no adaptador DVI-I to VGA.

3. Conecte o conector VGA do monitor externo ao adaptador DVI-I to VGA.

E possivel ajustar as configurates de video para customizar o uso do replicador de porta. Consulte o

"Trabalhando com o Utilitario ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video" na pagina 10.

Nota: Para obter os melhores resultados, ajuste o monitor extemo de vez em quando para realinhar suas

configurates com a saida de video do replicador de porta. Para obter mais informates sobre o

procedimento de ajuste, consulte a documentagao fomecida com o monitor externo.

Usando o Conector Ethernet

Conecte um conector Ethernet padrao de 10 Mbps / 100 Mbps ao conector Ethernet no replicador de

porta e aguarde ate que o dispositivo esteja completamente configurado pelo sistema operacional

Windows.

Os dois LEDs (Light-Emitting Diode) no replicador de porta indicam o status de conectividade de

Ethernet:

LED Cor Descricao

Energia Verde Ativado para 100 Mbps. Desativado para 10 Mbps ou nao conectado.

Link Verde Indicando atividade da LAN. Piscando quando ha transmissao de dados

entre a LAN e o computador host.
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Capi'tulo 4. Trabalhando com o ThinkPad USB Port Replicator
with Digital Video

O capitulo fornece informagoes sobre a fungao de saida de video do replicador de porta e instrugoes

sobre como trabalhar com o utilitario ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video, o que permite

configurar o replicador de porta de acordo com suas necessidades.

Compreendendo os Modos de Saida de Video

O replicador de porta funciona em dois modos de saida de video:

• Modo de extensao

• Modo de espelho

Por padrao, o replicador de porta usa o modo de Extensao para produzir o video.

Modo de Extensao
O modo de Extensao divide sua exibigao atraves de varios monitores. Ha duas op^oes ao usar o modo de

Extensao:

• Sistema - Primario: Neste modo, o monitor do computador notebook sera a exibigao primaria e o

monitor extemo sera a exibigao secundaria.

• Segunda Exibicao - Primaria: Neste modo, o monitor externo sera a exibigao primaria e o monitor do

computador notebook sera a exibicao secundaria.

No modo de Extensao, e possivel arrastar e soltar janelas de uma exibicao a outra. Tambem e possivel

aumentar a produtividade procedendo da seguinte maneira:

• Ler e-mails em uma exibigao e abrir os anexos na outra.

• Expandir uma planilha pelas duas exibiijoes.

• Para edigao grafica, aumentar a area de trabalho colocando todas as paletas e barras de ferramentas na

segunda exibicao.

• Manter o desktop em uma exibicao e assistir a um DVD na outra.
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Modo Espelho
O modo de Espelho clona a tela do computador notebook no monitor extemo.

O replicador de porta seleciona automaticamente as configurates (resolugao da tela, qualidade da cor e

taxa de atualizagao) para o monitor extemo, o que possibilita a melhor resol u<;ao baseada nas

configurates do computador notebook.

Alternando os Modos de Sai'da de Video com o Botao do Comutador
no Modo de Exibigao

Para alternar entre o modo de Extensao e o modo de Espelho, pressione o botao do comutador no modo
de exibigao no painel frontal do replicador de porta.

O indicador de exibigao aceso na cor verde indica o modo em que foi ativado. Demora alguns segundos

para alternar entre o modo de Extensao e o modo de Espelho. Durante a transigao, os indicadores de

exibigao serao ligados e desligados altemadamente ate que o replicador de porta conclua a configuragao

do modo selecionado. E possivel aguardar ate que as novas configurates tomem efeito e decidir se deve

modificar as configurates do video do replicador de porta ou nao.

Trabalhando com o Utilitario ThinkPad USB Port Replicator with Digital

Video

O utilitario possibilita alternar entre o modo de Extensao e o modo de Espelho, configurar a resolugao do

monitor extemo no modo de Extensao, ativar ou desativar os conectores de audio no replicador de porta,

alterar as configurates de video e desativar a saida de video do replicador de porta.

Nota: As configurates configuradas para o replicador de porta serao retidas cada vez que voce conectar

o computador notebook ao replicador de porta. Esse recurso e util quando voce usa o computador
notebook com varios replicadores de porta. Por exemplo, se voce usar um computador notebook

em casa e no trabalho, podera configurar as areas de trabalho com os replicadores de porta. Em
seguida, somente conectar o computador notebook ao replicador de porta em um dos dois locais e

voce estara pronto para trabalhar.

Alternando os Modos de Safda de Video
Para alternar os modos de saida de video, dependendo do sistema operacional que esta sendo usado,

proceda de uma das seguintes maneiras:

Para o sistema operacional Windows XP ou Windows Vista:

1 . Clique no icone do ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video na area de notificagao da

barra de tarefas. O menu pop-up e aberto.

2. Selecione Extensao ou Espelho.

Nota: Se voce for usar o modo de Extensao, decida qual monitor ira configurar como primario e qual

ira configurar como secundario. Em seguida, selecione "Sistema - Primario" ou "Segunda

Exibigao - Primaria."

Para o sistema operacional Windows 7:
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1 . Clique no leone do ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video na area de notificagao da

barra de tarefas.

2. Selecione Configurates de Video Avangadas.

3. Na caixa de listagem suspensa Multiplicar Exibicoes, e posslvel selecionar duplicar essas exibicoes

no modo de espelho e selecionar estender essas exibicoes no modo de extensao.

Nota: Tambem e posslvel selecionar mostrar desktop somente em 1 ou mostrar desktop somente em
2 para exibir o desktop somente em uma tela de destino.

Configurando a Resolugao do Monitor Externo
No modo de Espelho, e posslvel ajustar a resolugao do computador notebook e as configuragoes serao

aplicadas ao monitor do computador notebook e ao monitor externo. No modo de Extensao, e posslvel

configurar a resolugao do monitor externo.

Para configurar a resolugao do monitor externo, dependendo do sistema operacional que esta sendo

usado, proceda de uma das seguintes maneiras:

Para o sistema operacional Windows XP ou Windows Vista:

1 . Clique no leone do ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video na area de notificagao da

barra de tarefas. O menu pop-up e aberto.

2. Selecione Resolugao e selecione uma das opgoes para o monitor externo. Por exemplo, "1920 x 1200”

significa que a resolugao de salda de video sera de 1920 pixels por 1200 pixels.

Para o sistema operacional Windows 7:

1 . Clique no leone do ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video na area de notificagao da

barra de tarefas.

2. Selecione Configuragoes de Video Avangadas.

3. Na caixa de listagem suspensa Resolugao, mova a regua de controle para cima ou para baixo, para

aumentar ou diminuir a resolugao do monitor externo.

Ativando os Conectores de Audio Manualmente
Para ativar manualmente os conectores do audio no replicador de porta, proceda da seguinte maneira:

1 . Clique no leone do ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video na area de notificagao da

barra de tarefas.

2. Selecione Audio. Para usuarios do Windows XP, a janela Propriedades de Dispositivos de Som e

Audio e aberta. Para usuarios do Windows Vista e Windows 7, a janela Som e aberta.

3. Dependendo do sistema operacional que estiver usando, proceda de uma das seguintes maneiras:

• Para o sistema operacional Windows XP:

a. Clique na guia Audio.

b. Selecione um dispositivo de salda de audio USB da lista Reprodugao de Som e selecione um
dispositivo de entrada de audio USB da lista Gravagao de Som.

• Para o sistema operacional Windows Vista ou Windows 7:

Clique na guia Reprodugao para selecionar um dispositivo de salda de audio USB e clique na guia

Gravagao de Som para selecionar um dispositivo de entrada de audio USB.

Alterando as Configuragoes de Video
Para alterar as configuragoes de video, proceda da seguinte maneira:

1 . Clique no leone do ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video na area de notificagao da

barra de tarefas. O menu pop-up e aberto.
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2. Selecione Configurates de Video Avancadas para abrir a janela Propriedades de Video (ou

Configurates de Video). Essa janela possibilita ativar a exibigao e executar outras configurates

apropriadas para customizar a saida de video.

Desativando a Fungao de Sai'da de Video
Para desativar a fungao de saida de video do replicador de porta, proceda da seguinte maneira:

1 . Clique no icone do ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video na area de notificagao da

barra de tarefas. O menu pop-up e aberto.

2. Para usuarios do Windows XP e Windows Vista, selecione Video USB Desligado para desativar a

fungao de saida de video do replicador de porta. Para usuarios do Windows 7, na caixa de listagem

suspensa Multiplicar Exibigoes, selecione mostrar desktop somente em 1 ou mostrar desktop

somente em 2 para exibir o desktop em uma tela de destino.

Taxas de Atualizagao Suportadas

A tabela a seguir exibe as taxas de atualizagao suportadas em varias resolugoes e profundidade de cor

para a saida de video do replicador de porta.

Resolugao

Taxa de atualizagao suportada

Profundidade de cor de 16 bits Profundidade de cor de 32 bits

640 X 480 60 60

800 X 600 60, 75 60, 75

1024 X 768 60, 75 60, 75

1280 X 720 60 60

1280 X 768 60 60

1280 X 800 60 60

1280 X 1024 60, 75 60, 75

1400 X 900 60 60

1400 X 1050 60 60

1600 X 1200 60 60

1680 X 1050 60 60

1920 X 1080 60 60

1920 X 1200 60 60

Notas:

1 . A resolugao se refere ao numero de pixels exibidos horizontal e verticalmente na tela.

2. A profundidade de cor define o numero de cores diferentes que podem ser mostradas na tela ao

mesmo tempo. Quanto maior a profundidade da cor, melhor sera a qualidade da imagem.

3. A taxa de atualizagao (tambem chamada de frequencia vertical) mede a velocidade na qual a tela

inteira e reexaminada.
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Capi'tulo 5. Resolugao de Problemas

Este capitulo fornece algumas sugestoes e dicas sobre resolugao de problemas para ajuda-lo, se voce tiver

alguns problemas com o replicador de porta. Verifique os seguintes itens primeiro para tenta corrigir o

problema.

Geral

1 . O indicador de energia e de conexao do replicador de porta nao esta ativado.

Verifique se o adaptador de energia AC, incluido com o replicador de porta, esta conectado

corretamente ao replicador de porta e a uma tomada que funcione. Nao use nenhum adaptador

diferente daquele fomecido com o replicador de porta.

2. Seu computador notebook nao reconhece o replicador de porta e o indicador de energia e de

conexao fica ambar.

Desconecte o cabo USB 2.0 do computador notebook, aguarde pelo menos cinco segundos e insira-o

novamente no conector USB do computador notebook. Se o problema persistir, tente conectar o cabo

USB 2.0 a um conector USB 2.0 diferente do computador notebook.

3. Os indicadores de exibigao e Hg estao ativados e o replicador de porta nao esta

funcionando corretamente.

Isso indica um mau funcionamento do replicador de porta. Desconecte todas as conexoes do

replicador de porta e reconecte-o corretamente na tomada da parede com o adaptador de energia AC
e no computador notebook com o cabo USB fomecidos.

Saida de Video

1 . A exibigao do monitor esta em branco.

• Verifique se o computador notebook conectado ao replicador de porta esta executando corretamente

e se nao esta no modo de Espera ou de Hibema^ao. Quando o computador notebook esta no modo
de Espera ou de Hibernagao, o video do monitor sempre fica em branco.

• Verifique se os drivers de video estao instalados seguindo as etapas de instalagao e se o icone do

replicador de porta esta visivel na area de notificagao da barra de tarefas.

• Verifique se a fungao de saida de video nao esta desativada.

• Verifique as seguintes conexoes:

- O cabo USB 2.0 esta conectado corretamente ao computador notebook.

- O cabo USB 2.0 esta conectado corretamente ao replicador de porta.

- O adaptador de energia AC esta conectado corretamente ao replicador de porta e a uma tomada
que funcione.

- O cabo de video esta conectado corretamente ao conector de saida de video DVI-I. Para a

conexao da porta VGA, o adaptador DVI-I to VGA tambem e preso pelos parafusos pelas suas

duas laterals.

• Se o problema persistir, desconecte todas as conexoes do replicador de porta, desinstale os drivers

de dispositivos do replicador de porta e, em seguida, reinstale os drivers de dispositivos.

2. Quando voce estiver no modo de Extensao e reproduzindo clipe de video, apenas um clipe de

video estara visivel.

No modo de Extensao, apenas um aplicativo de reprodugao de video podera ser usado de cada vez.

Se forem reproduzidos varios videoclipes, apenas um deles ficara visivel para o usuario. Isto tambem
e aplicavel a paginas da Web com videoclipes incorporados. Para visualizar estas paginas da Web,

mova uma pagina para a tela do computador notebook e a outra para o monitor extemo.

3. Nao e possivel reproduzir DVD no monitor externo, mas e possivel reproduzi-lo na tela do
computador notebook.
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Alguns computadores nao suportam o protocolo Certified Output Protection Protocol (COPP) e nao e

possivel reproduzir o DVD protegido no monitor externo conectado ao replicador de porta.

Para reproduzir o DVD no monitor externo, e possivel conectar o monitor externo ao conector VGA
no computador notebook e estender a exibi^ao para o monitor externo. Para obter mais informa^oes

sobre como alterar as configurates de video, consulte "Alterando as Configurates de Video" na

pagina 11.

Audio

Nao e possivel ouvir nada atraves dos alto-falantes do seu computador notebook ou nao e possivel

usar os conectores de audio no computador notebook.

O ThinkPad e outros computadores notebook Lenovo sao padronizados para audio USB quando o

replicador de porta esta conectado, desativando os alto-falantes internos e os conectores de audio do

computador notebook.

Para ativar os alto-falantes internos e os conectores de audio do computador notebook, proceda da

seguinte maneira:

1 . Clique no icone do ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video na area de notificagao da

barra de tarefas. O menu pop-up e aberto.

2. Selecione Audio. Para usuarios do Windows XP, a janela Propriedades de Dispositivos de Som e

Audio e aberta. Para usuarios do Windows Vista e Windows 7, a janela Som e aberta.

3. Dependendo do sistema operacional que estiver usando, proceda de uma das seguintes maneiras:

• Para o sistema operacional Windows XP:

a. Clique na guia Audio.

b. Selecione um dispositivo de audio integrado da lista Reproducao de Som e selecione outro

dispositivo de audio integrado da lista Gravacao de Som.

• Para o sistema operacional Windows Vista ou Windows 7:

Clique na guia Reproducao e selecione um dispositivo de audio integrado. Em seguida, clique na

guia Gravacao de Som e selecione outro dispositivo de audio integrado.

Notas:

1 . Para aplicar as novas configurates, feche o aplicativo que esta usando atualmente o dispositivo de

audio e reinicie-o.

2. As configurates que foram ajustadas permanecerao ate que sejam alteradas numa proxima vez.

Ethernet

Ha um ponto de exclama^ao amarelo no dispositivo Ethernet USB na janela Gerenciamento do
Computador.

Nota: Para visualizar o replicador de porta na janela Gerenciamento do Computador, clique com o botao

direito do mouse em Meu Computador e selecione Gerenciar -» Gerenciador de Dispositivo.

Todos os dispositivos instalados em seu computador sao exibidos na area de janela a direita.

O ponto de exclamagao amarelo aparece quando voce estiver usando o sistema operacional Windows XP
Service Pack 2 (SP2). Esta e uma limitagao do sistema operacional Windows XP Service Pack 2. Este

problema foi corrigido nos sistemas operacionais Windows XP Service Pack 3 (SP3) e Windows Vista.

E possivel fazer download de duas correties a partir do Web site oficial da Microsoft e instalar as

corretes para resolver o problema. Os links de referenda sao:

• http://support.microsoft.com/kb/901122/

• http: / /support.microsoft.com/kb/890927

/
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Apendice A. Servigo e Suporte

As informagoes a seguir descrevem o suporte tecnico que esta disponivel para o produto, durante o

periodo de garantia ou durante a vida do produto. Consulte a Garantia Limitada da Lenovo para obter

uma explicagao completa dos termos de garantia da Lenovo.

Suporte Tecnico On-line

O suporte tecnico on-line esta disponivel durante a vida util do produto em:

http://www.lenovo.com/support

Durante o periodo de garantia, voce pode obter assistencia para substituigao ou troca de componentes

com defeito. Alem disso, se o opcional estiver instalado em um computador Lenovo, voce podera receber

assistencia em seu local. O representante de suporte tecnico Lenovo podera ajuda-lo a escolher a melhor

alternativa.

Suporte Tecnico pelo Telefone

O suporte para instalagao e configuragao por meio do Centro de Suporte ao Cliente estara disponivel por

90 dias depois de o opcional ter sido retirado do mercado. Passado esse tempo, o suporte sera cancelado

ou estara disponivel com cobranga de uma taxa, a criterio da Lenovo. O suporte adicional tambem esta

disponivel mediante uma taxa nominal.

Antes de entrar em contato com o representante de suporte tecnico da Lenovo, tenha em maos as

seguintes informagoes: nome e numero do opcional, comprovante de compra, fabricante, modelo, numero
de serie e manual do computador, a gratia exata de qualquer mensagem de erro, descrigao do problema e

inform ac;6es de configuragao de hardware e software para o seu sistema.

E possivel que o representante de suporte tecnico queira orienta-lo sobre o problema enquanto estiver no

computador pelo telefone.

Pais ou Regiao Idioma Numero de Telefone

Africa Africa

+44 (0)1475-555-055

Africa do Sul

+27-11-3028888, 0800110756 e +27-11-3027252

Africa Central

Entre em contato com o Parceiro de Negocios mais proximo

Argentina Espanhol 0800-666-0011

Australia Ingles 131-426

Austria Alemao 43 810-100654

(Servigo de garantia e suporte)

Belgica Holandes 02-225-3611

(Servigo de garantia e suporte)

Frances 02-225-3611

(Servigo de garantia e suporte)

Bolivia Espanhol 0800-10-0189

Brasil Portugues do Brasil Ligagoes feitas da regiao de Sao Paulo

(11) 3889-8986

Ligagoes feitas fora da regiao de Sao Paulo

0800-701-4815
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Pais ou Regiao Idioma Numero de Telefone

Brunei Ingles,

Bahasa Malaio

801-1041

Canada Ingles,

Frances

1-800-565-3344

Caribe (Bermudas,

Jamaica, Tortola)

Ingles 1-877-426-7378

Chile Espanhol 800-361-213 ou 188-800-442-488 ligagao gratuita

China Mandarim Recall de bateria do ThinkPad®

8008103315 (Ligagao gratuita)

86-10-58859595

Technical Support Line

800-990-8888

86-10-58851110

China

(Hong Kong R.A.E.)

Cantones,

Ingles,

Mandarim

Recall de bateria do ThinkPad

2516-3900 (Hong Kong)

ThinkPad (Canal de contato para duvidas tecnicas):

2516-3939 (Hong Kong)

ThinkPad Service Center:

2825-6580 (Hong Kong)

PCs Comerciais ThinkCentre®:

8205-0333 (Hong Kong)

PCs Domesticos Multimidia:

800-938-228 (Hong Kong)

China

(Macau R.A.E.)

Cantones,

Ingles,

Mandarim

Recall de bateria do ThinkPad

0800-839 (Macau)

ThinkPad (Canal de contato para duvidas tecnicas):

0800-839 (Macau)

ThinkPad Service Center:

2871-5399 (Macau)

PCs Comerciais ThinkCentre:

795-9892 (Macau)

PCs Domesticos Multimidia:

0800-336 (Macau)

Colombia Espanhol 1-800-912-3021

Costa Rica Espanhol 0-800-011-1029

Croacia - 0800-0426

Chipre - +357-22-841100

Republica Tcheca - +420-2-7213-1316

Dinamarca Dinamarques 7010-5150

(Servigo de garantia e suporte)

Republica

Dominicana

Espanhol 1-866-434-2080

Equador Espanhol 1-800-426911

Egito - +202-35362525

El Salvador Espanhol 800-6264

Estonia — +372 66 00 800

+372 6776793
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Pais ou Regiao Idioma Numero de Telefone

Finlandia Finlandes +358-800-1-4260

(Servigo de garantia e suporte)

Franca Frances Hardware 0810-631-213

(Servigo de garantia e suporte)

Software 0810-631-020

(Servigo de garantia e suporte)

Alemanha Alemao 01805-004618

Grecia - +30-210-680-1700

Guatemala Espanhol 1800-624-0051

Honduras Espanhol Tegucigalpa: 232-4222

San Pedro Sula: 552-2234

Hungria Ingles,

Hungaro
+36 1 3825716

+36 1 3825720

India Ingles 1800-425-2666

+91-80-2535-9182

Indonesia Ingles,

Bahasa Indonesio

021 5238 823

001-803-606-282 (Apenas numero local)

+603 8315 6859 (DID)

Irlanda Ingles 01-881-1444

(Servigo de garantia e suporte)

Israel Hebraico,

Ingles

Recall de bateria do ThinkPad

972-3-5313742 (03-5313742)

Hebraico,

Ingles

+972-3-531-3900 - Givat Shmuel Service Center

Italia Italiano +39-800-820094

(Servigo de garantia e suporte)

Japao — Recall de bateria do ThinkPad

0120-277-874

Japones,

Ingles

Ligagao gratuita para PCs: 0120-20-5550

Para ligagSes internacionais: +81-46-266-4716

Nota: Os numeros acima serao respondidos com um prompt de voz

em idioma japones. Para obter suporte por telefone em ingles,

aguarde o termino do prompt de voz em japones e um operador ira

responder. Solicite "English support please" e sua chamada sera

transferida para um operador que fala o idioma ingles.

Japones IntelliStation e xSeries

Dentro do Japao e chamadas internacionais: +81-46-266-1358

Japones Software para PC
0120-558-695

(Chamadas internacionais: +81-44-200-8666)

Coreia Coreano 1588-6782

Letonia - +371 7070360

Lituania - +370 5 278 66 00

Luxemburgo Frances +352-360-385-343

Malasia Ingles,

Bahasa Malaio

1800-88-1889 (Apenas numero local)

+603 8315 6855 (DID)

Malta - +35621445566

Mexico Espanhol 001-866-434-2080

Apendice A. Servigo e Suporte 17



Pais ou Regiao Idioma Numero de Telefone

Oriente Medio - +44 (0)1475-555-055

Holanda Holandes +31-20-514-5770

Nova Zelandia Ingles 0800-733-222

Nicaragua Espanhol 001-800-220-1830

Noruega Noruegues 8152-1550

(Servigo de garantia e suporte)

Panama Espanhol 206-6047

001-866-434-2080

(Lenovo Customer Support Center - Ligagao gratuita)

Peru Espanhol 0-800-50-866

Filipinas Ingles,

Filipino

1800-1601-0033 (Apenas numero local)

+603 8315 6858 (DID)

Polonia Polones Numero geral

+48 22 760-73-00

Portugal Portugues +351 21 892 7046

Romenia - +4-021-224-4015

Russia Russo Moscou

+7 (495) 258 6300

Ligagao gratuita

8 800 200 6300

Cingapura Ingles 800 6011 343 (Apenas numero local)

+603 8315 6856 (DID)

Eslovaquia - +421-2-4954-5555

Eslovenia Esloveno +386-1-200-50-60

Espanha Espanhol 91-714-7983

0901-100-000

Sri Lanka Ingles +9411 2493547

+9411 2493548

Suecia Sueco 077-117-1040

(Servigo de garantia e suporte)

Suiga Alemao,

Frances,

Italiano

0800-55-54-54

(Servigo de garantia e suporte)

Taiwan Mandarim 886-2-8723-9799

0800-000-700

Tailandia Tailandes,

Ingles

1-800-060-066 (Apenas numero local)

66 2273 4088

+603 8315 6857 (DID)

Trinidad e Tobago Ingles 1-800-645-3330

Turquia Turco 00800-4463-2041

Reino Unido Ingles 08705-500-900

(Suporte de garantia padrao)

Estados Unidos Ingles 1-800-426-7378

Para sistemas Aptiva 2270 ou NetVista 2276:

1-800-584-9182

Uruguai Espanhol 000-411-005-6649

Venezuela Espanhol 0-800-100-2011
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Pais ou Regiao Idioma Numero de Telefone

Vietna Vietnamita,

Ingles

Para a Area do Norte e a cidade de Hanoi:

844 3 946 2000 ou 844 3 942 6457

Para a Area do Sul e a cidade de Ho Chi Minh:

848 3 829 5160 ou 844 3 942 6457
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Apendice B. Garantia Limitada Lenovo

L505-0010-01 04/2008

Esta Garantia Limitada Lenovo aplica-se somente a produtos de hardware com a marca Lenovo
adquiridos para uso proprio e nao para revenda. Esta Garantia Limitada da Lenovo esta disponivel em
outros idiomas em www.lenovo.com/warranty.

O Que esta Garantia Cobre

A Lenovo garante que cada produto de hardware adquirido esta livre de defeitos em materiais e

mao-de-obra sob uso normal durante o periodo da garantia. O periodo de garantia do produto comeya na

data da compra original especificada no recibo de venda ou na nota fiscal, a menos que a Lenovo

informe o contrario por escrito. O periodo de garantia e o tipo do servigo de garantia aplicados ao

produto estao designados a seguir sob a seyao intitulada "Informacoes de Garantia".

ESTA GARANTIA E A GARANTIA EXCLUSIVA E SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS
OU CONDigOES, EXPRESSAS OU IMPLICITAS, INCLUINDO, MAS NAO SE LIMITANDO AS
GARANTIAS OU CONDI^OES IMPLICITAS DE MERCADO E DE ADEQUA^AO A UM
DETERMINADO PROPOSITO. ALGUNS ESTADOS OU JURISDKJOES NAO PERMITEM A
EXCLUSAO DE GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLICITAS, ENTAO A EXCLUSAO ACIMA PODE
NAO SE APLICAR AO SEU CASO. NESSE CASO, TAIS GARANTIAS APLICAM-SE SOMENTE A
EXTENSAO REQUERIDA POR LEI E ESTAO LIMITADAS AO PERIODO DE TEMPO DA
GARANTIA. NENHUMA GARANTIA SERA APLICADA APOS ESTE PERIODO. ALGUNS
ESTADOS OU JURISDigOES NAO PERMITEM A LIMITA£AO DO TEMPO DE DURA^AO DE
UMA GARANTIA IMPLICITA; PORTANTO, A LIMITA^AO ACIMA SOBRE DURA^AO PODE
NAO SE APLICAR AO SEU CASO.

Como Obter Servigo de Garantia

Se o produto nao funcionar conforme assegurado durante o periodo de garantia, o Cliente podera obter

servigo de garantia entrando em contato com a Lenovo ou um provedor de services aprovado. Cada um
deles e referido como um "Provedor de Services". Uma lista de Provedores de Services e seus numeros
de telefone esta disponivel em www.lenovo.com/support/phone .

O service) de garantia pode nao estar disponivel em todos os locais e pode diferir de um local para outro.

Podem ser aplicados encargos fora da area normal de service de um Provedor de Services. Entre em
contato com um Provedor de Services local para obter informacoes especificas do local.

O que o Provedor de Servigos Fara para Corrigir Problemas

Ao entrar em contato com um Provedor de Services, e necessario seguir os procedimentos de

determ inacao e resol u^ao de problemas especificados.

O Provedor de Services tentara diagnosticar e resolver o problema por telefone, e-mail ou por meio de

assistencia remota. Seu Provedor de Services pode direciona-lo a fazer download e instalar as

atualizacoes de software designadas.

Alguns problemas podem ser resolvidos com uma peca de substituicao que o proprio cliente pode
instalar chamada "Unidade Substituivel pelo Cliente" ou "CRU." Se esse for o caso, o Provedor de

Servigos enviara a CRU para que o Cliente instale.
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Se o problema nao puder ser resolvido por telefone ou remotamente, por meio de atualizacoes de

software ou da instalagao de uma CRU pelo Cliente, o Provedor de Servicjos providenciara o servico sob

o tipo de service de garantia designado para o produto sob a seijao intitulada "Informacoes de Garantia."

Se o Provedor de Services determinar que nao e possivel reparar o produto, o Provedor de Services

substituira o mesmo por um outro que seja pelo menos funcionalmente equivalente.

Se o Provedor de Services determinar que nao e possivel reparar ou substituir o produto, a unica solugao

sera devolver o produto ao local de compra ou a Lenovo para obter um reembolso do prego de compra.

Substituigao de um Produto ou Pega

Quando o servico de garantia implicar a troca de um produto ou uma pega, o produto ou pega

substituido toma-se propriedade da Lenovo e o produto ou pega de substituigao torna-se propriedade do
Cliente. Apenas produtos e pecas Lenovo inalterados sao elegiveis a substituigao. O produto ou pe^a de

substituicao fornecido pela Lenovo nao pode ser novo, mas estara em boas condigoes de funcionamento e

sera pelo menos funcionalmente equivalente ao produto ou pe^a original. O produto ou pec;a de

substitu ic;ao devera ser garantido para o saldo do periodo restante no produto original.

Antes do Provedor de Services substituir um produto ou pec;a, o Cliente concorda em:

1 . remover todos os recursos, pecas, opcionais, a Iterates e conexoes que nao estejam sob o servico de

garantia;

2. garantir que o produto ou pec;a esteja livre de quaisquer obrigac;6es ou restric;6es legais que evitem

sua substituicao; e

3. obter autorizagao do proprietario para que o Provedor de Services execute servigos em um produto

ou pec;a que nao seja de propriedade do Cliente.

Responsabilidades Adicionais do Cliente

Quando aplicavel, antes que o servico seja fornecido, o Cliente concorda em:

1 . seguir os procedimentos do pedido de servico que o Provedor de Services especificar;

2. fazer backup ou proteger todos os programas e dados contidos no produto;

3. fornecer ao Provedor de Services todas as chaves ou senhas do sistema, alem de acesso suficiente,

livre e seguro as suas instances para executar services; e

4. garantir que todas as informacoes sobre individuos identificados ou identificaveis ("Dados Pessoais")

sejam excluidas do produto ou que, em relagao a quaisquer Dados Pessoais que nao forem excluidos,

o Cliente estara em conformidade com todas as leis aplicaveis.

Utilizagao de Informacoes Pessoais

Se o Cliente obtiver servico sob esta garantia, a Lenovo ira armazenar, usar e processar as informacoes

sobre o seu servico de garantia e as informacoes de contato, incluindo nome, mimeros de telefone,

endereco e endereco de e-mail. A Lenovo usara essas informacoes para desempenhar o servico sob esta

garantia e para aprimorar nosso relacionamento de negocios com o Cliente. Podemos entrar em contato

com o cliente para perguntar sobre a sua satisfacao em relacao ao nosso servico de garantia e notifica-lo

sobre quaisquer rechamadas de produto ou problemas de seguranca. Para conseguir esses propositos,

poderemos transferir as informacoes do Cliente para qualquer pais com o qual fazemos negocios e

fornece-las para entidades que ajam em nosso nome. Poderemos tambem divulga-las quando for exigido

por lei.

O que esta Garantia Nao Cobre

Esta garantia nao cobre o seguinte:

• operacao continua ou sem erros de um produto;

• perda ou danos aos dados;

• nenhum programa de software, fornecido com o produto ou instalado posteriormente;

22 Guia do Usuario do ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video



• falha ou dano resultante de utilizagao incorreta, acidente, modificagao, ambiente fisico ou operacional

inadequado, desastres naturais, picos de energia ou manutengao incorreta feita pelo Cliente;

• danos causados por um provedor de servigos nao-autorizado;

• falha ou danos causados por produtos de terceiros, incluindo aqueles que a Lenovo possa fornecer ou
integrar no produto da Lenovo em seu pedido; e

• qualquer suporte tecnico ou de outro tipo, como assistencia com perguntas de "instrugoes" e aquelas

relacionadas a instalagao e configuragao do produto.

Esta garantia sera anulada em caso de remoqio ou alteragao das etiquetas de identificagao do produto ou

de suas pe^as.

Limitagao de Responsabilidade

A Lenovo e responsavel pela perda ou danos no produto somente enquanto ele estiver: 1) sob a

responsabilidade do Provedor de Services; ou 2) em transito nos casos em que o Provedor de Servigos for

responsavel pelo transporte.

Nem a Lenovo nem o Provedor de Servi^os sao responsaveis por quaisquer dados do Cliente, incluindo

dados confidenciais, proprietaries ou pessoais contidos em um produto. O Cliente deve remover e/ou
fazer backup de tais informa^oes do produto antes de sua manutengao ou devolu^ao.

Podem surgir circunstancias em que, em razao de uma falha em uma pega Lenovo ou outra

responsabilidade, o Cliente podera ter o direito de reivindicar o ressarcimento de danos causados pela

Lenovo. Em cada ocorrencia desse tipo, independentemente dos fundamentos da reclamagao do Cliente

contra a Lenovo (incluindo violagao, negligencia, falsidade ideologica ou outra reivindicagao de contrato

ou de delito), exceto e pela extensao de qualquer responsabilidade que nao possa ser renunciada ou
limitada pelas leis aplicaveis, a Lenovo nao sera responsabilizada por mais do que o valor dos danos

diretos reais sofridos pelo Cliente, limitados pelo valor pago pelo produto. Essa limita<;ao nao se aplica a

danos por lesao corporal (incluindo morte) e danos ao imovel e propriedades pessoais tangiveis pelas

quais a Lenovo e legalmente responsavel.

Esse limite tambem se aplica aos fomecedores da Lenovo, revendedores e seu Provedor de Servigos

.

Essas sao as responsabilidades maximas aplicadas coletivamente a Lenovo, aos revendedores e ao seu

Provedor de Servi(;os.

SOB NENHUMA CIRCUNSTANCIA A LENOVO, SEUS FORNECEDORES, REVENDEDORES OU
PROVEDORES DE SERVIQOS SERAO RESPONSAVEIS POR QUALQUER UM DOS SEGUINTES
ITENS, MESMO QUE INFORMADOS DE SUA POSSIBILIDADE: 1) REIVINDICAQOES DE
TERCEIROS CONTRA O CLIENTE POR DANOS; 2) PERDA OU DANOS AOS DADOS; OU 3)

DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAL OU INDIRETOS OU QUALQUER DANO COM
CONSEQUENCIAS ECONOMICAS, INCLUINDO LUCROS CESSANTES, RECEITAS COMERCIAIS,
FUNDOS DE COMERCIO OU ECONOMIA ANTECIPADA. COMO ALGUNS ESTADOS OU
JURISDIQOES NAO PERMITEM A EXCLUSAO OU A LIMITAQAO DE DANOS INCIDENTAL OU
CONSEQUENCIAS, A LIMITAQAO OU A EXCLUSAO ANTERIOR PODE NAO SE APLICAR AO
CLIENTE.

Resolugao de Littgio

Se o Cliente adquiriu o produto no Camboja, Indonesia, Filipinas, Vietna ou Sri Lanka, os litigios

resultantes de ou relacionados a esta garantia deverao ser deliberados em instancia final por arbitragem

em Cingapura e esta garantia devera ser regida, interpretada e cumprida de acordo com as leis de

Cingapura, desconsiderando o conflito de leis. Se o Cliente adquiriu o produto na India, os litigios

resultantes de ou relacionados a esta garantia deverao ser deliberados em instancia final por arbitragem

em Bangalore, India. A arbitragem em Cingapura devera ser feita de acordo com as Regras do SIAC
(Arbitration Rules of Singapore International Arbitration Center) vigentes. A arbitragem na Indica devera

ser feita de acordo com as leis vigentes da India. A decisao por arbitragem deve ser final e acatada pelas
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partes sem apela<;ao. Ela deve ser definida por escrito e expor o veredito do fato e as conclusoes legais.

Todos os procedimentos de arbitragem, incluindo todos os documentos apresentados nesses

procedimentos, devem ser conduzidos no idioma ingles, e a versao em idioma ingles desta garantia

prevalecera sobre qualquer outra versao de idioma de tais procedimentos.

Outros Direitos

ESTA GARANTIA FORNECE AO PARTICIPANTE DIREITOS LEGAIS E O PARTICIPANTS
TAMBEM PODE TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE ACORDO COM CADA ESTADO OU
JURISDIQAO. O CLIENTE TAMBEM PODE TER OUTROS DIREITOS SOB LEI APLICAVEL OU
ACORDO POR ESCRITO COM A LENOVO. NADA NESTA GARANTIA AFETA OS DIREITOS
ESTATUTARIOS, INCLUINDO DIREITOS DO CONSUMIDOR SOB A LEGISLAQAO NACIONAL
QUE REGE AS VENDAS DE MERCADORIAS AO CONSUMIDOR, QUE NAO PODEM SER
CANCELADOS OU LIMITADOS POR CONTRATO.

EEA (European Economic Area)

Os cliente na EEA podem entrar em contato com a Lenovo no seguinte enderecjo: EMEA Service

Organisation, Lenovo (International) B.V., Floor 2, Einsteinova 21, 851 01, Bratislava, Slovakia. O servi<;o

sob essa garantia para os produtos de hardware Lenovo adquiridos em paises da EEA pode ser obtido

em qualquer pais da EEA no qual o produto foi anunciado e disponibilizado pela Lenovo.

Informagoes de Garantia

Tipo de Produto Pais ou Regiao da Compra Periodo de Garantia

Tipo de ServRo de

Garantia

ThinkPad USB Port

Replicator with Digital

Video

Mundial 1 ano 1, 4

Se necessario, o Provedor de Servicjos fornecera service de reparo ou de substituigao dependendo do tipo

de service de garantia especificado para o produto e o servi<;o disponrvel. O planejamento do service

dependera da hora de sua ligagao, da disponibilidade das pe^as e de outros fatores.

Um periodo de garantia de tres (3) anos para pe^as e um (1) ano para mao-de-obra significa que a

Lenovo fornecera service de garantia gratuito para:

a. peijas e mao-de-obra durante o primeiro ano do periodo de garantia (ou um periodo maior conforme

exigido por lei); e

b. apenas pe^as, baseadas em troca, no segundo e no terceiro anos do periodo de garantia. O Provedor de

Serv'kos cobrara o cliente por qualquer mao-de-obra para reparo ou substituigao no segundo e no terceiro

anos do periodo de garantia.

Tipos de Servigo de Garantia

Servigo de "CRU" (Unidade Substituivel pelo cliente)

Sob o Servigo de CRU, o Provedor de Services fornecera CRUs para o proprio cliente instalar. As
informa^oes sobre a CRU e as instru<;6es de substituigao sao fornecidas com o seu produto e estao

disponiveis na Lenovo a qualquer momenta, mediante solicita<;ao. CRUs que sao facilmente instaladas

pelo cliente sao chamadas de CRUs de auto-servi<;o, enquanto as CRUs de service opcional podem exigir

algumas habilidades tecnicas e ferramentas. A instala<;ao de CRUs de auto-servi^o e responsabilidade do

cliente. O cliente pode pedir que um Provedor de Services instale as CRUs de servigo opcional sob um
dos outros tipos de service de garantia designados ao seu produto. Uma oferta de service opcional pode
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estar disponivel para compra na Lenovo para que a Lenovo instale CRUs de auto-servi<;o para o cliente.

O cliente pode encontrar uma lista de CRUs e suas designates na publica<;ao fornecida com seu produto

ou em www.lenovocom/CRUs. O requisito para a devolugao de uma CRU com defeito, se houver

alguma, sera especificado nos materials fornecidos com a CRU substituta. Quando a devolugao for

necessaria: 1) instrutes de devolugao, uma etiqueta de remessa de devolugao pre-paga e um container

serao incluidos na CRU substituta; e 2) o cliente pode ser cobrado pela CRU substituta se seu Provedor

de Servigos nao receber a CRU com defeito dentro de 30 (trinta) dias do recebimento da pega de

substituigao.

2. Servigo no Local

No Servigo no Local, o Provedor de Servigos reparara ou trocara o produto no local. E necessario oferecer

uma area de trabalho adequada, que permita a desmontagem e a remontagem do produto Lenovo. Para

alguns produtos, determinados reparos podem exigir que o Provedor de Servigos envie o produto a um
centro de atendimento designado.

3. Servigo de Emissario ou Deposito

Sob o Servi^o de Emissario ou Deposito, o produto sera reparado ou trocado em uma central de

atendimento designada, com a remessa providenciada pelo Provedor de Services. O Cliente sera

responsavel pela desconexao do produto. Sera fomecido ao Cliente um container de remessa para a

devolugao do produto para uma central de atendimento designada. Um emissario pegara o produto e o

entregara na central de atendimento designada. Apos o reparo ou a troca, a central de atendimento

cuidara da entrega do produto para o Cliente.

4. Servigo de Entrega ou de Correio do Cliente

Sob o Servigo de Entrega ou de Correio do Cliente, o produto sera reparado ou trocado em uma central

de atendimento designada, com a entrega ou remessa providenciada pelo Cliente. O Cliente e responsavel

por entregar ou enviar por correio (pre-pago, exceto se especificado de outra forma) o produto

adequadamente embalado para um local designado. Depois que o produto for reparado ou trocado, ele

sera disponibilizado para coleta pelo Cliente. Se o produto nao for coletado, isso pode resultar na

disposi<;ao do produto pelo Provedor de Servi<;os conforme ele julgar adequado. Para o Service de

Correio, o produto sera retornado ao Cliente com todas as despesas pagas pela Lenovo, exceto se o

Provedor de Scrvitjos especificar de outra forma.

5. Servigo de Troca do Produto

Sob o Servi^o de Troca de Produto, a Lenovo enviara um produto de substituigao para o local do Cliente.

O Cliente e responsavel pela instalagao e verificagao de sua opera^ao. O produto de substitui<;ao se torna

propriedade do Cliente na troca pelo produto com defeito, que se torna de propriedade da Lenovo. O
Cliente deve embalar o produto com defeito na embalagem de papelao usada para enviar o produto de

substituigao e devolve-lo a Lenovo. Os encargos de transporte, ida e volta, sao pagos pela Lenovo. A nao

utilizagao da embalagem de papelao na qual o produto de substituigao foi recebido pode resultar na

responsabilizagao do Cliente pelos danos no produto com defeito durante o envio. O Cliente pode ser

cobrado pelo produto de substituigao se a Lenovo nao receber o produto com defeito dentro de 30 (trinta)

dias do recebimento do produto de substituigao.

Suplemento de Garanti'a para Mexico

Este Suplemento se considera parte integrante de la Garantia Limitada de Lenovo y sera efectivo unica y
exclusivamente para los productos distribuidos y comercializados dentro del Territorio de los Estados

Unidos Mexicanos. En caso de conflicto, se aplicaran los terminos de este Suplemento.

Todos los programas de software precargados en el equipo solo tendran una garantia de treinta (30) dias

por defectos de instalacion desde la fecha de compra. Lenovo no es responsable de la informacion
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incluida en dichos programas de software y/o cualquier programa de software adicional instalado por

Usted o instalado despues de la compra del producto.

Los servicios no cubiertos por la garantia se cargaran al usuario final, previa obtencion de una

autorizacion.

En el caso de que se precise una reparacion cubierta por la garantia, por favor, llame al Centro de soporte

al cliente al 001-866-434-2080, donde le dirigiran al Centro de servicio autorizado mas cercano. Si no

existiese ningun Centro de servicio autorizado en su ciudad, poblacion o en un radio de 70 kilometres de

su ciudad o poblacion, la garantia incluira cualquier gasto de entrega razonable relacionado con el

transporte del producto a su Centro de servicio autorizado mas cercano. Por favor, llame al Centro de

servicio autorizado mas cercano para obtener las aprobaciones necesarias o la informacion relacionada

con el envio del producto y la direction de envio.

Para obtener una lista de los Centros de servicio autorizados, por favor, visite:

http: / /www.lenovo.com/mx/es /servicios

Importado por:

Lenovo Mexico S. de R.L. de C.V.

Av. Santa Fe 505, Piso 15

Col. Cruz Manca
Cuajimalpa, D.F., Mexico
C.P. 05349

Tel. (55) 5000 8500
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Apendice C. Avisos de Emissao Eletronica

As informagoes a seguir se referem ao ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video.

Declaragao de Conformidade da Federal Communications Commission

ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video - 51J0246

Este equipamento foi testado e aprovado segundo os criterios estabelecidos para dispositivos digitais da

Classe B, em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites sao designados ao

fornecimento de protegao moderada contra interferencia prejudicial em uma instalagao residencial. Este

equipamento gera, usa e pode emitir energia de frequencia de radio e, se nao for instalado e usado de

acordo com o manual de instrugoes, pode provocar interferencias prejudiciais a comunicagao por radio.

Entretanto, nao existe nenhuma garantia de que essa interferencia nao ocorrera em uma instalagao

especifica. Se o equipamento causar interferencia prejudicial a recepgao de radio ou televisao, o que pode
ser determinado ligando e desligando o equipamento, e aconselhavel que o usuario tente corrigir a

interferencia usando um dos metodos a seguir:

• Reoriente ou reposicione a antena de recepgao.

• Aumente a distancia entre o equipamento e o receptor.

• Ligue o equipamento em uma tomada em circuito diferente daquela em que o receptor estiver ligado.

• Consultar um revendedor ou representante de servigo autorizado para obter ajuda.

A Lenovo nao e responsavel por nenhuma interferencia de radio ou televisao provocada pelo uso de

cabos e conectores diferentes dos especificados ou recomendados nem por alteragoes ou modificagoes nao

autorizadas no equipamento. Alteragoes ou modificagoes nao autorizadas podem anular a autoridade do

usuario para operar o equipamento.

Este dispositivo esta em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operagao esta sujeita as

seguintes condigoes: (1) este equipamento nao pode provocar interferencia prejudicial, e (2) este

equipamento deve aceitar qualquer interferencia prejudicial recebida, inclusive as que possam provocar

operagao indesejada.

Parte Responsavel:

Lenovo (Estados Unidos) Incorporated

1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560

Telefone: 919-294-5900

F€
Declaragao de conformidade de emissao do segmento de mercado do Canada Classe B
Este aparato digital Classe B esta em conformidade com o ICES-003 canadense.

Avis de conformite a la reglementation d'lndustrie Canada
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Declaragao de Conformidade do EU-EMC Directive (2004/108/EC) EN 55022 classe B

ce
Deutschsprachiger EU Hinweis:
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Hinweis fur Gerate der Klasse B EU-Richtlinie zur ElektromagnetischenVertraglichkeit Dieses Produkt

entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (friiher 89/336/EWG) zur

Angleichung der Rechtsvorschriften liber die elektromagnetische Vertraglichkeit in den

EU-Mitgliedsstaaten und halt die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Gerate wie in den Handbiichem beschrieben zu installieren und zu

betreiben. Des Weiteren diirfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden.

Lenovo ubernimmt keine Verantwortung fur die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt

ohne Zustimmung der Lenovo verandert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellem

ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Betriebsmitteln Dieses

Produkt entspricht dem "Gesetz liber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Betriebsmitteln" EMVG
(friiher "Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten"). Dies ist die Umsetzung der

EU-Richtlinie 2004/108/EWG (friiher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von
Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (friiher Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit

von Geraten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (friiher 89/336/EWG), fur Gerate der Klasse B.

Dieses Gerat ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitatszeichen
- CE - zu fiihren. Verantwortlich fiir die Konformitatserklarung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo

(Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerat erfiillt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

European Union - Compliance to the Electromagnetic Compatibility Directive

Este produto esta em conformidade com os requerimentos de protegao da Diretiva 2004/ 108/EC do

Conselho da UE, que trata da aproxima^ao das leis dos Paises Membros sobre compatibilidade

eletromagnetica. A Lenovo nao pode assumir responsabilidade por qualquer falha para preencher os

requisitos de prote^ao resultantes de uma modificagao nao recomendada do produto, incluindo a

instala^ao de cartoes de op<;ao de outros fabricantes.

This product has been tested and found to comply with the limits for Class B Information Technology

Equipment according to European Standard EN 55022. Os limites para o equipamento de Classe B foram

derivados para ambientes residenciais tipicos fornecerem prote^ao razoavel contra interferencias com
dispositivos de comunicagao licenciados.

Avis de conformite a la directive de l'Union Europeenne

Le present produit satisfait aux exigences de protection enoncees dans la directive 2004/108/EC du
Conseil concemant le rapprochement des legislations des Etats membres relatives a la compatibility

electromagnetique. Lenovo decline toute responsabilite en cas de non-respect de cette directive resultant

d'une modification non recommandee du produit, y compris l'ajout de cartes en option non Lenovo.

Ce produit respecte les limites des caracteristiques d'immunite des appareils de traitement de

l'information definies par la classe B de la norme europeenne EN 55022 (CISPR 22). La conformite aux

specifications de la classe B offre une garantie acceptable contre les perturbations avec les appareils de

communication agrees, dans les zones residentielles.
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Union Europea - Normativa EMC

Este producto satisface los requisitos de protection del Consejo de la UE, Directiva 2004/108/EC en lo

que a la legislatura de los Estados Miembros sobre compatibilidad electromagnetica se refiere.

Lenovo no puede aceptar responsabilidad alguna si este producto deja de satisfacer dichos requisitos de

proteccion como resultado de una modification no recomendada del producto, incluyendo el ajuste de

tarjetas de option que no sean Lenovo.

Este producto ha sido probado y satisface los limites para Equipos Informaticos Clase B de conformidad

con el Estandar Europeo EN 55022. Los limites para los equipos de Clase B se han establecido para

entornos residenciales tipicos a fin de proporcionar una proteccion razonable contra las interferencias con

dispositivos de comunicacion licenciados.

Unione Europea - Directiva EMC (Conformidad electromagnetica)

Questo prodotto e conforme alle normative di protezione ai sensi della Direttiva del Consiglio

dell'Unione Europea 2004/ 108/EC sull'armonizzazione legislativa degli stati membri in materia di

compatibility elettromagnetica.

Lenovo non accetta responsabilita alcuna per la mancata conformita alle normative di protezione dovuta

a modifiche non consigliate al prodotto, compresa l'installazione di schede e componenti di marca diversa

da Lenovo.

Le prove effettuate sul presente prodotto hanno accertato che esso rientra nei limiti stabiliti per le

apparecchiature di informatica Classe B ai sensi del Norma Europea EN 55022. I limiti delle

apparecchiature della Classe B sono stati stabiliti al fine di fomire ragionevole protezione da interferenze

mediante dispositivi di comunicazione in concessione in ambienti residenziali tipici.

Aviso de Conformidade da Classe B da Coreia

A) §11 °HH§(B3 5121)

51§g §egAJ5|5|

01 APIfer A1SS2S ft 3PI jgAH ^P-|X|“0||A-)ti Sg SS
A| ^ 0)1 AH Algffl- 4

Japan VCCI Class B Compliance

jurist,
VCCI-B

Declaragao de Conformidade Japonesa para Produtos Inferiores ou Iguais a 20 A por Fase

20A/1I J-ATroUfiCMf
JIS C 61000-3-2

Informagoes de servigo de produtos Lenovo para Taiwan

cJH Lenovo Ilnnlil&SStSDT :

: 0800-000-700
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Apendice D. Avisos

E possivel que a Lenovo nao ofere<;a os produtos, services ou recursos discutidos nesta publicagao em
todos os paises. Consulte um representante Lenovo local para obter informagoes sobre produtos e

services disponiveis atualmente em sua area. Qualquer referenda a produtos, programas ou services

Lenovo nao significa que apenas produtos, programas ou services Lenovo possam ser utilizados.

Qualquer produto, programa ou servigo funcionalmente equivalente, que nao infrinja nenhum direito de

propriedade intelectual da Lenovo podera ser utilizado em substituigao a este produto, programa ou
servigo. Entretanto, a avaliagao e verificagao da operagao de qualquer outro produto, programa ou servigo

sao de responsabilidade do Cliente.

A Lenovo pode ter patentes ou solicitagoes de patentes pendentes relativas a assuntos tratados nesta

publicagao. O fomecimento desta publicagao nao lhe garante direito algum sobre tais patentes. Pedidos

de licenga devem ser enviados, por escrito, para:

Lenovo (United States), Inc.

1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

A LENOVO FORNECE ESTA PUBLTCACAO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM
GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLICITA, INCLUINDO, MAS A ELAS NAO SE

LIMITANDO, AS GARANTIAS IMPLICITAS DE NAO INFRACAO, COMERCTALIZACAO OU
ADEQUACAO A UM DETERMINADO PROPOSITO. Alguns paises nao permitem a exclusao de

garantias expressas ou implicitas em certas transagoes; portanto, essa disposigao pode nao se aplicar ao

Cliente.

Essas informagoes podem conter imprecisoes tecnicas ou erros tipograficos. Sao feitas alteragoes

periodicas nas informagoes aqui contidas; tais alterac^oes serao incorporadas em futuras edigoes desta

publicagao. A Lenovo pode, a qualquer momento, aperfeigoar e/ou alterar os produtos e/ou programas

descritos nesta publicagao, sem aviso previo.

Os produtos descritos nesta publica<;ao nao sao destinados para uso em implantaijoes ou em outras

aplicagoes de suporte a vida, nas quais o mau funcionamento pode resultar em ferimentos ou morte. As
informaijoes contidas nesta publicagao nao afetam ou alteram as especifica^oes ou garantias do produto

Lenovo. Nada nesta publicacQo devera atuar como uma licenga expressa ou implicita ou como
indenizagao em relacQo aos direitos de propriedade intelectual da Lenovo ou de terceiros. Todas as

informa^oes contidas nesta publicagao foram obtidas em ambientes especificos e representam apenas uma
ilustragao. O resultado obtido em outros ambientes operacionais pode variar.

A Lenovo pode usar ou distribuir as informagoes fornecidas da forma que julgar apropriada sem incorrer

em qualquer obrigagao para com o Cliente.

Referencias nesta publicagao a Web sites nao Lenovo sao fornecidas apenas por conveniencia e nao

representam de forma alguma um endosso a esses Web sites. Os materiais contidos nesses Web sites nao

fazem parte dos materiais desse produto Lenovo e a utilizagao desses Web sites e de inteira

responsabilidade do Cliente.

Todos os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um ambiente controlado. Portanto,

o resultado obtido em outros ambientes operacionais pode variar significativamente. Algumas medidas

podem ter sido tomadas em sistemas em nivel de desenvolvimento e nao ha garantia de que estas

medidas serao iguais em sistemas geralmente disponiveis. Alem disso, algumas medidas podem ter sido
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estimadas por extrapolagao. Os resultados reais podem variar. Os usuarios deste documento devem
verificar os dados aplicaveis para seu ambiente especifico.

Informagoes sobre Reciclagem

A Lenovo estimula os proprietaries de equipamentos de TI (Tecnologia da Informagao) a reciclar com
responsabilidade o equipamento quando nao for mais necessario. A Lenovo oferece uma variedade de

programas e services para auxiliar proprietaries de equipamentos na reciclagem de seus produtos de TI.

Para obter informagoes sobre a reciclagem de produtos Lenovo, acesse:

http: / /www.lenovo.com/lenovo/environment/recycling
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Coletando e Reciclando um Computador ou Monitor Lenovo Fora de Uso

Se voce for funcionario de uma empresa e precisar descartar um computador ou um monitor Lenovo que

seja propriedade da empresa, isso devera ser feito de acordo com a Lei de Incentivo a Utilizagao Eficaz

de Recursos. Computadores e monitores sao categorizados como residuo industrial e devem ser

descartados da forma adequada por uma empresa de descarte de residuo industrial certificada pelo

governo local. De acordo com a Lei de Incentivo a Utilizagao Eficaz de Recursos, a Lenovo Japao fornece,

atraves de seus Servigos de Reciclagem e Coleta de PC, a coleta, a reutilizagao e a reciclagem de

computadores e monitores fora de uso. Para obter detalhes, visite o Web site da Lenovo em
www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/pcrecycle/. De acordo com a Lei de Incentivo a Utilizagao Eficaz

de Recursos, a coleta e a a reciclagem de computadores e monitores de uso domestico feitas pelo

fabricante foram iniciadas em 1 de outubro de 2003. Esse servigo e fornecido gratuitamente para

computadores de uso domestico vendidos a partir de 1 de outubro de 2003. Para obter detalhes, visite o

Web site da Lenovo em www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/personal/.

Descarte de Componentes de Computadores Lenovo

Alguns produtos de computador Lenovo vendidos no Japao podem ter componentes que contem metais

pesados ou outras substancias sensiveis para o ambiente. Para fazer o descarte correto de componentes

fora de uso, como uma placa de circuito impresso ou unidade, use os metodos descritos acima para a

coleta e a reciclagem de computadores ou monitores fora de uso.

Marcas Registradas

Os termos a seguir sao marcas registradas da Lenovo nos Estados Unidos e/ou em outros paises:

Lenovo

O logotipo Lenovo
ThinkCentre

ThinkPad
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Microsoft, Windows, Windows Vista e Internet Explorer sao marcas registradas do grupo de empresas

Microsoft.

Intel e Pentium sao marcas registradas da Intel na Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros

paises.

Outros nomes de empresas, produtos ou servigos podem ser marcas registradas ou marcas de services de

terceiros.
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Apendice E. Diretiva Restriction of Hazardous Substances
(RoHS)

China RoHS
As informagoes na tabela a seguir sao aplicaveis aos produtos fabricados a partir de 1° de margo de 2007

para venda na Republica Popular da China.

Lenovo
In

(Pb)
*
(Hg)

1®
(Cd)

At/rts
(Cr(VI)) (PBB) (PBDE)

vmm X o 0 o o o

o : n»~2oo6Si?t

1 1 363-2006fi;?BfflSfB •

tstr “X” 8it4-2002/96/EC Mfeg-it

\Br (epup)»^„

Declaracao de Conformidade Turca

O produto Lenovo atende aos requisites da Diretiva da Republica da Turquia sobre a Restri^ao no Uso de

Algumas Substancias Nocivas em Electrical and Electronic Equipment (EEE).

Turkiye EEE Yonetmeligine Uygunluk Beyani

Bu Lenovo urunii, T.C. Qevre ve Orman Bakanligi'nm “Elektrik ve

Elektronik E§yalarda Bazi Zararli Maddelerin Kullammimn
Simrlandirilmasina Dair Yonetmelik (EEE)” direktiflerine uygundur.

EEE Yonetmeligine Uygundur.
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